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Grundlovsmøder
Venstre inviterer til fire
grundlovsmøder på ”Bjer-
get” i Hvidovre, Landbo-
højskolen på Frederiks-
berg, Edelgave i Ledøje-
Smørrum og Carlsminde i
Søllerød.

5

Uholdbar finanspolitik
Tre økonomiske vismænd
ser med kritiske øjne på
regeringens finanspolitik.

7

Menighedsråd 
fylder 100 år
Kirkeminister Tove Fergo
og folketingets formand,
Chr. Majdahl, markerer en
milepæl i dansk demokra-
ti.

9

Gymnasiereform

Undervisningsminister
Ulla Tørnæs og uddannel-
sespolitisk ordfører Gitte
Lillelund Bech sætter
fokus på en ny gymnasie-
reform.

1 & 6

EU-opstilling
Venstre i Københavns
Amt har EU-opstillings-
møde tirsdag den 3. juni
2003.

2

…fortsætter side 6

Reform af gymnasiet
Af Ulla Tørnæs, undervisningsminister

Gymnasiet og HF var
ubetinget det 20. år-
hundredes største ud-
dannelsespolitiske suc-
ces. Fra midten af
1960’erne og frem eks-
ploderede den andel af
en ungdomsårgang, som
valgte gymnasiet.

Uanset succesen må den
institution i dag – i meget
højere grad end tidligere –
lægge øre til kritik:
• De unge lærer for lidt.
• Studentereksamen er ikke

studieforberedende nok.
• De unge er ikke engage-

rede nok i undervisningen.
• Der pjækkes for meget,

og der mangler disciplin.
• Undervisningen er gam-

meldags. osv. 

Den situation er naturlig-
vis uholdbar, og derfor sat-
te jeg sidste år gang i en
proces, som skal munde ud
i en gymnasiereform. En

reform, som styrker faglig-
heden, styrker den reelle
studiekompetence, opdate-
rer den almene dannelse,
giver naturvidenskaben en
mere fremtrædende rolle,
og som sidst, men ikke
mindst sikrer, at eleverne
tager større medansvar for
deres egen uddannelse.

Regeringen har siden sin
tiltrædelse arbejdet syste-
matisk på at forbedre fag-
ligheden i hele uddannel-
sessektoren. Nu er tiden så
kommet til gymnasiet. Det
faglige udbytte af under-
visningen skal være bedre,
fx gennem et øget engage-

ment i undervisningen,
bedre fremmøde, nyt ind-
hold i fagene, tydeligere
mål for undervisningen,
bedre sammenhæng mel-
lem fagene og nye under-
visnings- og arbejdsformer.
Med til disse forandringer
hører også, at vi må se på
ændringer i eksamensfor-
merne, så de bedst muligt
svarer til målene med un-
dervisningen.

For det andet skal den
enkelte elev opnå et bedre
grundlag for at kunne klare
sig godt på en videregåen-
de uddannelse - på univer-
sitetet eller en anden højere

uddannelsesinstitution: Den
reelle studiekompetence
skal med andre ord være
bedre. Derfor er det vigtigt,
at man i gymnasiet arbej-
der meget bevidst med
udviklingen ”fra elev til
studerende”. 

Det betyder bl.a., at man
som led i arbejdet med det
faglige stof skal lære at be-
herske forskellige arbejds-
former, og at der er pro-
gression fra 1. g til 3. g
med øget vægt på selv-
stændighed, fx som man
møder det i projektarbejde. 

Danmark gør fyldest
For bare otte uger siden
traf Danmark, sammen
med omkring 50 andre
nationer, en afgørende
beslutning om at kon-
frontere et af de mest
brutale regimer i mo-
derne tid. Ved at hand-
le sammen med USA og
andre allierede viste
Danmark verden en vig-
tig sandhed – man be-
høver ikke være en su-
permagt for at kunne
gøre en forskel.

Før jeg blev ambassadør i
Danmark for små to år
siden, ville den danske ind-
gangsvinkel til Irak-kon-
flikten nok havde overra-
sket mig. Men i dag, efter
at have oplevet Danmarks
mod, venskab og kapacitet
ved selvsyn, står det klart
for mig, at den danske
beslutning om at bidrage
militært ganske enkelt hæn-
ger sammen med landets
folkesjæl.

Den pålidelige støtte i
kampen mod terrorisme,
som Danmark bidrog med i
Afghanistan, er fortsat i
Irak. Som et at de fire lan-
de, der har været våbenføre
i operationen, har Dan-

mark, som så ofte tidligere,
udvist en særlig evne til at
fylde mere end sin umid-
delbare størrelse på den
internationale arena.

Som vi har oplevet i det
tidligere Jugoslavien, Koso-
vo og Afghanistan, har Dan-
mark atter engang generøst
leveret nødvendig støtte i
Irak. I samarbejde med de
amerikanske militærenhe-
der i Golfen, har den dan-

ske ubåd Sælen og korvet-
ten Olfert Fischer i døgn-
drift udført afgørende in-
formationsindsamling og
overvågning og derved po-
tentielt bidraget til at rede
tusindvis af uskyldige men-
nesker. Og typisk for Dan-
marks humanitære engage-
ment, har det sendt et læ-
geteam såvel som hårdt til-
trængt logistisk støtte til
nødhjælpsorganisationerne.

Af Stuart Bernstein, USA's ambassadør i Danmark
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På trods heraf har nogle
røster sat spørgsmålstegn
ved betydningen af Dan-
marks bidrag. Lad mig gø-
re det helt klart: Enhver
form for støtte, stor som
lille, fra et hvilket som helt
land har været af værdi. De
der stiller spørgsmålstegn
herved, burde bare spørge
befolkningen i Irak.

Som udenrigsminister Co-
lin Powell har sagt: “Befri-

elsen af Irak repræsenterer
en stor sejr for friheden.
Den har befriet det interna-
tionale samfund fra den
trussel, som blev udgjort af
den katastrofale kombinati-
on af et forbryderisk regime,
masseødelæggelsesvåben og
terrorister. Og den har befri-
et det irakiske folk fra en
grusom undertrykker.”
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Olfert Fischer på patrulje i Golfen.
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Københavns Amt
Lars Stolshøj
tlf. 4373 3565
e-mail: stolshoj@post.tele.dk
Homepage:
www.venstre-kbhamt.dk

Formand
for amtsrådsgruppen
Bent Larsen
tlf.: 3963 0200
e-mail:
benlar@amtsraad.kbhamt.dk

Gentofte
Inés Wandel
tlf.: 3963 5501
e-mail: vinwa@ft.dk

Folketingskandidat
Kirkeminister
Tove Fergo, MF
tlf.: 3392 3920
e-mail: ava@km.dk

Lyngby
Søren Lund
Tlf. 4580 9822
e-mail: s-lund@post4.tele.dk

Folketingskandidat
Flemming Oppfeldt, MF
Tlf. 4495 6792

Ballerup
Ole Jørgensen
tlf: 4497 0148
e-mail: oleball@post11.tele.dk

Folketingskandidat
Pia Larsen, MF
tlf.: 4466 4858
e-mail: vpila@ft.dk

Glostrup
Hans-Christian Ellegaard
e-mail: ellegaard@mail.tele.dk

Folketingskandidat
Statsminister
Anders Fogh Rasmussen, MF
tlf.: 3392 3300
e-mail: stm@stm.dk

Hellerup
Hans-Georg Nielsen
tlf.: 3962 0090
e-mail:ghgnielsen@mail.tele.dk

Folketingskandidat
Kirkeminister
Tove Fergo, MF
tlf.: 3392 3920
e-mail: ava@km.dk

Gladsaxe
Vibeke Nielsen
tlf.: 4498 1286
e-mail: vibnie@mail.dk

Folketingskandidat
Gitte Lillelund Bech, MF
tlf.: 3337 4544
e-mail: vgilb@ft.dk

Hvidovre
Bent Hansen
tlf.: 3678 8990
e-mail: bnth@ferrosan.dk

Folketingskandidat
Ulla Prip
tlf.: 3649 5539
e-mail:ullaprip@hotmail.com

Amager
Tove Malzer
tlf.: 3253 2486
E-mail: tovemalzer@get2net.dk

Folketingskandidat
Marion Pedersen
tlf.: 3257 3067
e-mail: marion@post1.tele.dk

Rødovre
Kredsformand:
Flemming Jensen,
tlf. 4444 7735,
fkj@nohau.dk

Folketingskandidat:
Kjeld Danneskjold- Samsøe
tlf.: 3964 0026
e-mail: kjeld@danneskiold.dk

VU i Storkøbenhavn
Peter Larsen
tlf.: 3969 7999

Venstre kan skaffe boliger
og arbejde til mange!
Ville det ikke være en
velsignelse, hvis alle
kunne bo tæt på deres
arbejde, institutioner,
uddannelsessteder og
indkøbsmuligheder?

Mange af vores 28-38 åri-
ge børnefamilier har en
dagligdag, der hedder stu-
diegæld for begge forældre
og mange udgifter til bør-
nene. Derfor må boligen af
økonomiske årsager ofte
findes på Syd- eller Vest-
sjælland eller sågar Lol-
land-Falster med 3 timers
transporttid til følge. En
del søger nu også til Skåne.

Disse timer kunne an-
vendes bedre til familiens
pleje med mindre stress og
forurening forårsaget af de
mange tusinde pendlere,
der lever på samme måde.

Løsningen er ganske sim-
pel, ligefor og indebærer
mange positive samfunds-
gevinster.

Hundredtusindvis af kva-
dratmeter industrilokaler og

andre former for forældet
erhvervsmæssig ejendoms-
masse står tomme overalt i
industrikvartererne i Køben-
havns Amts omegnskom-
muner. Disse bygninger er i
dag uhensigtsmæssige, da
kravene til erhvervsejen-
domme går på bygninger,
der er tilpasset nutidige ar-
bejdspladser, som er præget
af alle former for liberale
erhverv, institutions- og
uddannelsessektoren. Den
gammeldags lavteknologi-
ske industriproduktion flyt-
ter til andre verdensdele,
hvor timelønnen er billig,
og den nye hjemlige indu-
stri er baseret på højtekno-
logiske systemer og ydel-
ser. Vi sælger mere og
mere viden, da det er ti-
dens råstof.

Lokalplaner skal
revideres
Vi bør derfor ændre de
gamle og utidssvarende lo-
kalplaner for industriområ-
der og i stedet omforandre

disse til blandede bolig- og
erhvervsområder, således
at nutidens mennesker kan
bo tæt på deres job til rime-
lige priser og derved få
deres familieliv til at fun-
gere igen i stedet for at
spilde tiden i tog, bus og
bil. Vi vil ud over lykkeli-
gere børnefamilier også få
en langt mindre belastning
af vores miljø, trafiksyste-
mer og samfundsøkonomi.

Der vil også skabes man-
ge tusinde nye arbejdsplad-
ser ved et sådant nybyg-
nings- og forandringspro-
gram, da der ud over de til-
knyttede bygherrer, arki-
tekter, ingeniører, landmå-
lere, entreprenører etc.,
også er en stor materiale-
og forsyningsindustri til-
knyttet sådanne projekter.
Man kan regne med, at der
for hver 1 bygningsperson

kommer 3 andre i følge-
skab.

De mange nye boliger vil
også give nye skatteydere i
de områder, der tillader, at
sådanne projekter føres ud
i livet. Hvilken kommune
vil ikke gerne medvirke
hertil?

Finansieringen skal fore-
gå i privat regi, allerhelst
via pensionskassernes kæm-
peformuer, til gavn for alle.
Kommunernes opgaver bli-
ver at lave nye tidssvarende
lokalplaner, således at pro-
jekterne hurtigst muligt kan
komme i gang af hensyn til
de arbejdssøgende byg-
ningshåndværkere, venten-
de bygherrer og de bolig-
hungrende familier.

Summa summarum får
vi familierne gjort lykkeli-
gere, fordi de får mere tid
sammen med deres børn,

boliger, de har råd til at bo
i, nærhed til både arbejde,
institutioner og indkøbs-
muligheder. Samtidig får
kommunerne tilført nye
skatteydere og sat mange
arbejdspladser i gang, uden
at kommunen selv skal
finansiere noget af det.

Hvordan kan man sige,
at Danmark er et velfærds-
samfund, når ikke alle har
en bolig, de har råd til at bo
i? Lad os komme i arbejds-
tøjet i en fart! Det må også
glæde en beskæftigelses-
minister.

Af Kurt Damsted, fmd. Venstre i Brøndby

Til alle medlemmer af Venstre i Københavns Amt

Som bekendt, blev Bertel Haarder udnævnt til minister ved regeringsdannelsen i november 2001.

Venstre i Københavns Amt skal derfor vælge ny kandidat til valget, der skal finde sted i juni 2004.

Derfor indkaldes hermed til:

Opstilllingsmøde
Tirsdag d. 3. juni 2003 kl. 19:00

Stengård Kirkes Multisal
Gammelmosevej 250 i Lyngby

(Indgang til højre for kirken)

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Præsentation af kandidater
4. Valg af kandidat
5. Evt.

OBS!! Anmeldelser af kandidater skulle være undertegnede i hænde senest d. 13. maj 2003.

Med venlig hilsen

Lars Stolshøj

PS: Ved Venstres Landsmøde i 2006, skal et nyt/revideret principprogram vedtaget.
Derfor starter debatten nu og den skal primært foregå i lokalforeningerne samt i respektive amtsudvalg.

Kontakt din lokale formand og hør hvorledes DU kan præge debatten og dermed resultatet.
Alle er velkommen!!

Venstre i Københavns Amt
Formand: Lars Stolshøj
Vildtbanestien 21, 4. tv.

2635 Ishøj
4373 3565 - privat
4063 1840 - mobil

stolshoj@post.tele.dk
www.venstre-kbhamt.dk

25.04.2003



Af Ole Andreasen, MEP (V)
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Den kommende tid vil forhåbentlig ikke kun
byde på genforening med EU’s nye medlemmer
fra øst. Der er også behov for politisk genfore-
ning blandt de nuværende medlemslande. Irak-
spørgsmålet har på en bred front efterladt skår,
der skal klinkes.

Frankrigs meget engagerede politiske indsats
mod en militær løsning i Irak har ikke været resul-
tatløs. Frankrig nøjedes ikke med at fremføre egne
synspunkter i FN’s sikkerhedsråd, men arbejdede
aktivt for at skabe en alliance mod de ameri-
kansk/britiske interventionsplaner. Og hvem hus-
ker ikke topmålet af arrogance, da præsident Chi-
rac som en anden skolemester bebrejdede de nye
østeuropæiske ansøgerlande, at de havde forsømt
muligheden for at holde deres synspunkter i Irak-
spørgsmålet for sig selv. Frankrig spillede højt spil
– og tabte. Ikke bare mistede man sine økonomi-
ske interesser i Irak, men formåede også, at tilføje
sine langt vigtigere forretningsinteresser i USA
alvorlig skade. Mens den officielle melodi i Ély-
sée-palæet tilsyneladende er ”Non, je ne regrette
rien”, får tonen forhåbentlig en anden lyd, efter-
hånden som de alvorlige negative konsekvenser
går op for Chirac. Politisk er splittelsen internt i
EU åbenlys, der er sat spørgsmålstegn ved forsvar-
sviljen i NATO og de politiske kræfter i USA, der
arbejder for at give FN indflydelse, er blevet svæk-
ket. På den verdenspolitiske arena har Frankrig og
Tyskland indtaget pladsen som bagsædepassage-
rer.

Man friste måske til at glæde sig over, at Frank-
rig nu får løn som fortjent. Der er dog ingen grund
til glæde. En dårligere økonomi i Frankrig – og
Tyskland – kan meget vel forplante sig til deres
samhandelspartnere, herunder Danmark. De to
landes økonomier har i forvejen set bedre tider, og
en forværring gavner ikke Europa. At skadens
omfang kan begrænses,  kan man takke de fremsy-
nede europæiske lande for, der utvetydigt lagde
afstand til Frankrigs holdninger. De lande, som
den amerikanske forsvarsminister, Donald Rums-
feld, under ét kaldte det nye Europa.

Den styrke, der ligger i en fælles europæisk
udenrigspolitik, er indlysende. Lige så indlysen-
de er udfordringen i, at opnå enighed om, hvad
politikken skal være. En fælles europæisk uden-
rigspolitik må nødvendigvis indebærer, at de
store lande indrømmer de mindre lande relativt
større indflydelse. Er der politisk vilje til det? I
FN krævede Frankrig, at USA skulle underkaste
sig sikkerhedsrådet, men valgte samtidig selv, at
gå uden om sine Europæiske partnere - Tyskland
dog undtaget. Hvis man tror på, at en bindende
fælles europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik
er mulig, må en naturlig konsekvens for eksem-
pel være, at EU indtræder i FN’s sikkerhedsråd i
stedet for de enkelte europæiske nationalstater. 

Det er tvivlsomt om landene er EU er klar til
et tæt forpligtende udenrigspolitisk samarbejde,
men det nye Europa har under alle omstændig-
heder en interesse i politisk genforening med det
gamle Europa. Som situationen se ud for øje-
blikket, må interessen bestemt være gensidig.

Af Jens Frimand

EU’s forsvars-
politik - uden
om Danmark

Det er sagt ofte, men
glemmes alligevel: Må-
let for EU er at sikre
friheden, freden, stabi-
liteten og sikkerheden
i Europa. De økonomi-
ske og politiske trakta-
ter er alene midler til
at sikre målet.

Siden Maastricht-traktaten
trådte i kraft i 1993 har
EU’s fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik (FUSP)
været en del af traktat-
grundlaget, og med Am-
sterdam-traktatens ikraft-
træden i 1999 fik EU også
en fælles sikkerheds- og
forsvarspolitik (ESFP).

71% af de europæiske
borgere er tilhængere af en
fælles sikkerheds- og for-
svarspolitik (kun 16% er
imod), og der er således
god folkelig opbakning til
Europa-Parlamentets bidrag
til EU-Konventets afslut-
tende behandling af de
udenrigs-, sikkerheds- og
forsvarspolitiske emner, som
har været stillet i bero på
grund af krigen i Irak.

Bidraget har form af en
betænkning, skrevet af det
franske medlem Philippe
Morillon, måske bedst kendt
som chefen for indsatsstyr-
ken i Bosnien i 1994-1996,
og vedtaget med et stort
flertal i Parlamentets sam-
ling i Strasbourg i april i år.

Europa-Parlamentet har
vist store ambitioner med
denne vedtagelse. EFSP’en
skal i første række koncen-
trere sig om opgaver i EU´s
geografiske nærhed, men
med henvisning til den 11.
september 2001 skal bestræ-
belserne på at skabe fred
og stabilitet udstrækkes
også til verden uden for
EU’s grænser, og Parla-
mentet finder, at det er
nødvendigt at styrke den
militære kapacitet, der er
til rådighed i EU. 

Europa-Parlamentet me-
ner, at der skal bruges flere
penge på militæret, at res-
sourcerne skal fordeles bed-
re, samt at der skal etable-
res en egentlig europæisk
sikkerheds- og forsvarskul-
tur i EU. Parlamentet fores-
lår bl.a., at EU fra 2004
råder over en militær styrke
på 5000 mand, der holdes i
permanent alarmberedskab
for at udføre humanitære
aktioner og operationer, at
der etableres et militær
akademi, fælles politi og
kystbevogtning sideløben-
de med de eksisterende,
fælles EU-budget for mili-
tære EU-aktioner, samt,
meget ambitiøst, at EU til-
deles et sæde i FN’s sikker-
hedsråd.

Der er megen nytænk-
ning i betænkningen, men
Europa-Parlamentet er ikke
af den grund ved at ned-
lægge NATO og lægge
afstand til USA. Tværti-
mod finder man, at EU og
NATO styrker hinanden
gensidigt, og man slår til
lyd for et snævert samarbej-
de mellem de to organisati-
oner; ligesom man mener,
at NATO, når det gælder
kollektivt forsvar, forbliver
det uundværlige bånd, der
knytter USA til Europas
sikkerhedsinteresser; og Par-
lamentet tillægger det stor
betydning, at der oprethol-
des gode transatlantiske
forbindelser. Men Parla-
mentet er også overbevist
om, at Den Atlantiske Alli-
ance på lang sigt kun vil
blive opretholdt, hvis der
indføres en egentlig euro-
pæisk forsvarsidentitet.

Forudsætningen for at op-
bygge en fælles forsvars- og
sikkerhedspolitik er, at der
fastlægges en fælles euro-
pæisk udenrigspolitik. Der-
for ønsker Europa-Parla-
mentet at samle de funktio-
ner, der i dag udøves af den

Europæisk
genforening

højtstående repræsentant Ja-
vier Solana, og kommis-
særen med ansvar for de
eksterne forbindelser, Chris
Patten, i form af en ”euro-
pæisk udenrigsrepræsen-
tant”, som skal være med-
lem af Kommissionen. Det
er det, andre kalder en
”europæisk udenrigsmini-
ster” og bag ligger ønsket
om, at EU’s institutioner så
vidt muligt kan tale med én
stemme.

Europæisk
forsvarsunion
En række lande, heriblandt
Tyskland og Frankrig, har
forslået dannelsen af en
”europæisk forsvarsunion”.
Det er en kontroversiel idé,
som nogle mener kan gå ud
over NATO’s integritet og
eksistensberettigelse på læn-
gere sigt. Europa-Parla-
mentet ”udtrykker interes-
se” for idéen, men udtaler
samtidig, at krisestyrings-
operationer skal kunne
gennemføres på grundlag
af en vis fleksibilitet, bl.a.
ved anvendelse af ”kon-
struktiv stemmeafholdel-
se”, hvilket vil gøre det let-
tere for EU at træffe
afgørelser og handle. Det
betyder populært sagt, at et
land kan afholde sig fra at

Oles Klumme

deltage i en given aktion,
uden at det forhindrer de
øvrige at aktionere.

Dette sidste er noget, vi
kender til her til lands. Tak-
ket være vore undtagelser.
Og i den forbindelse kan
man med rimelighed stille
spørgsmålet: Hvad er
egentlig Danmarks rolle i
EU’s fremtidige forsvars-
og sikkerhedspolitik? 

Som landet ligger nu, er
den beklageligt lille. Så
længe undtagelsen består,
kan Danmark slet ikke del-
tage i disse politikker, og
stik mod danske idealer
kan vi f.eks. ikke medvirke
ved planlægningen eller
udførelsen af forsvarsmæs-
sige EU-aktioner, der kan
bringe humanitære kata-
strofer til ophør. 

Konsekvenserne af den
danske undtagelse rammer
mennesker, der har brug for
vores hjælp. Inden for de
senere år har Danmark sagt
nej til at deltage i sådanne
aktioner i ni tilfælde, senest
i Makedonien, hvor danske
soldater fra udgangen af
marts måned ikke længere
kan deltage i den fredsbeva-
rende aktion fordi EU har
overtaget NATO’s opgaver i
landet. Vi betaler en høj pris
for vore undtagelser.

Used Distiller 5.0.x Job Options
This report was created automatically with help of the Adobe Acrobat Distiller addition "Distiller Secrets v1.0.5" from IMPRESSED GmbH.You can download this startup file for Distiller versions 4.0.5 and 5.0.x for free from http://www.impressed.de.GENERAL ----------------------------------------File Options:     Compatibility: PDF 1.3     Optimize For Fast Web View: No     Embed Thumbnails: No     Auto-Rotate Pages: No     Distill From Page: 1     Distill To Page: All Pages     Binding: Left     Resolution: [ 2438 2438 ] dpi     Paper Size: [ 793 1105 ] PointCOMPRESSION ----------------------------------------Color Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Bicubic Downsampling     Downsample Resolution: 300 dpi     Downsampling For Images Above: 320 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: High     Bits Per Pixel: As Original BitGrayscale Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Bicubic Downsampling     Downsample Resolution: 300 dpi     Downsampling For Images Above: 320 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: High     Bits Per Pixel: As Original BitMonochrome Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Bicubic Downsampling     Downsample Resolution: 1200 dpi     Downsampling For Images Above: 1800 dpi     Compression: Yes     Compression Type: CCITT     CCITT Group: 4     Anti-Alias To Gray: No     Compress Text and Line Art: YesFONTS ----------------------------------------     Embed All Fonts: Yes     Subset Embedded Fonts: No     When Embedding Fails: Warn and ContinueEmbedding:     Always Embed: [ ]     Never Embed: [ ]COLOR ----------------------------------------Color Management Policies:     Color Conversion Strategy: Leave Color Unchanged     Intent: DefaultDevice-Dependent Data:     Preserve Overprint Settings: Yes     Preserve Under Color Removal and Black Generation: Yes     Transfer Functions: Preserve     Preserve Halftone Information: NoADVANCED ----------------------------------------Options:     Use Prologue.ps and Epilogue.ps: No     Allow PostScript File To Override Job Options: No     Preserve Level 2 copypage Semantics: Yes     Save Portable Job Ticket Inside PDF File: Yes     Illustrator Overprint Mode: Yes     Convert Gradients To Smooth Shades: Yes     ASCII Format: NoDocument Structuring Conventions (DSC):     Process DSC Comments: Yes     Log DSC Warnings: No     Resize Page and Center Artwork for EPS Files: Yes     Preserve EPS Information From DSC: Yes     Preserve OPI Comments: Yes     Preserve Document Information From DSC: YesOTHERS ----------------------------------------     Distiller Core Version: 5000     Use ZIP Compression: Yes     Deactivate Optimization: No     Image Memory: 524288 Byte     Anti-Alias Color Images: No     Anti-Alias Grayscale Images: No     Convert Images (< 257 Colors) To Indexed Color Space: Yes     sRGB ICC Profile: sRGB IEC61966-2.1END OF REPORT ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Job Option File
<<     /ColorSettingsFile ()     /AntiAliasMonoImages false     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /ParseDSCComments true     /DoThumbnails false     /CompressPages true     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /MaxSubsetPct 100     /EncodeColorImages true     /GrayImageFilter /DCTEncode     /Optimize false     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /EmitDSCWarnings false     /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)     /NeverEmbed [ ]     /GrayImageDownsampleThreshold 1.06667     /UsePrologue false     /GrayImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /AutoFilterColorImages true     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /ColorImageDepth -1     /PreserveOverprintSettings true     /AutoRotatePages /None     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmbedAllFonts true     /CompatibilityLevel 1.3     /StartPage 1     /AntiAliasColorImages false     /CreateJobTicket true     /ConvertImagesToIndexed true     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /ColorImageDownsampleThreshold 1.06667     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /DetectBlends true     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /PreserveEPSInfo true     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /QFactor 0.4 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /ColorTransform 1 >>     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /QFactor 0.4 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /ColorTransform 1 >>     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /PreserveOPIComments true     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /ColorImageResolution 300     /EndPage -1     /AutoPositionEPSFiles true     /MonoImageDepth -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /EncodeGrayImages true     /DownsampleGrayImages true     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDict << /K -1 >>     /Binding /Left     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /MonoImageResolution 1200     /AutoFilterGrayImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /SubsetFonts false     /DefaultRenderingIntent /Default     /OPM 1     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /GrayImageResolution 300     /ColorImageFilter /DCTEncode     /PreserveHalftoneInfo false     /ColorImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /ASCII85EncodePages false     /LockDistillerParams true>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 576.0 792.0 ]     /HWResolution [ 2438 2438 ]>> setpagedevice



Sort • 

I en storstilet TV-trans-
mitteret tale erklærede
præsident Bush natten
til den 2. maj 2003
krigshandlingerne i Irak
for afsluttet. Kampen
om Irak var en sejr i kri-
gen mod terror, der
begyndte 11. september
2001, og som stadig
foregår, sagde Bush fra
dækket af hangarskibet
USS Abraham Lincoln
omgivet af sine soldater.

Det var gode nyheder for
Irak og den ny verden, der
opstod efter den 11. sep-
tember 2001. Men allerede
inden krigshandlingernes
blev afsluttet, var det igen
blevet tid til det diplomati-
ske spil - nogen vil måske
kalde det den diplomatiske
krig.

FN - moderne udgave af
Folkeforbundet
Især de kræfter, der oprin-
deligt havde været imod en
befrielse af Irak spillede
hurtigt ud med et ønske
om, at FN igen skulle på
banen. FN skulle lede gen-
opbygningen af Irak på
trods af, at FN blot få uger
før de allierede gik ind i
Irak, havde spillet fulds-
tændig fallit.

En ny verden

FN var foruroligende tæt
på at udvikle sig til en
moderne udgave af Folke-
forbundet, der i 1930'erne
degenererede til en diskus-
sionsklub, ude af stand til at
bremse de fascistiske dikta-
torer. Årsagen til FN's fallit
var først og fremmest Frank-
rig, Tyskland og Rus-lands
modstand mod en resoluti-
on, der kunne bremse vor
tids måske værste diktator.

Dertil kommer, at selv-
om FN uden tvivl og med
god grund er den organisa-
tion, der nyder størst tillid i
dag, så består FN samtidig
af alle verdens lande - også
lande, der ikke ser en for-
del i, at Irak omdannes til
et demokrati, der respekte-
rer menneskerettigheder og
tillader politisk og økono-
misk frihed. 

Mange lande indenfor
FN ønsker ikke, at en posi-
tiv udvikling af Irak spre-
der sig som ringe i vandet i
resten til Mellemøsten.
Derfor skal FN nok være
involveret, hvilket Præsi-
dent Bush da også lovede i
Irland den 8. april, men
styringen skal komme an-
detsteds fra. Hvis Tyskland,
Frankrig og Rusland ikke
havde så travlt med at posi-
tionere sig, ville de mulig-
vis også se problematikken
i alene at lade FN styre
genopbygningen.

Kissinger's G8
Hvis man absolut skal pege
på et internationalt forum,
der med ligeså meget legi-
timitet kunne styre genop-
bygningen, bør man deri-
mod pege på G8. 

Ideen til G7 (der i
1990'erne blev til G8 efter
russisk medlemskab) kom
fra Præsident Ford's uden-
rigsminister Henry Kissin-
ger, som ønskede et samar-
bejdsforum, der udgjordes
af store industrialiserede
lande med fælles værdisæt,
og hvis ledere var demo-
kratisk valgt. Oprettelsen
af G7 reflekterede bl.a.
FN's afmagt overfor de for-
skellige internationale ud-
fordringer, som verden op-
levede i 1970'erne, da den
Kolde Krig var mest kold.

G8 er i dag en samar-
bejdsorganisation, der med
stor legitimitet kunne have
ledet genopbygning af
Irak. Det kunne samtidig
have været begyndelsen på
en ny og større rolle for G8
i en verden, der endnu
engang står overfor nye
udfordringer, som ikke nød-
vendigvis imødekommes
bedst af FN. 

Store lande har spillet
sig af banen
Det er en skam, at så man-
ge står fast på kravet om, at
FN skal lede genopbygnin-
gen af Irak. Det hindrer en
sikker fremtid for det i for-
vejen prøvede irakiske folk.
Endnu engang må vi derfor
sætte vores lid til de allie-
redes ledere. De vil ikke
pege på G8, men derimod
udelukkende på alle de lan-
de, der hjalp med at befri
Irak herunder Danmark,
som i skrivende stund ser
ud til at få en stor rolle i
Irak på trods af, at vi i sidste
øjeblik ikke havde mod nok
til at sende en større styrke
til Irak efter krigen.

Omvendt så har store
lande som Frankrig, Tysk-

land og Rusland endnu
engang spillet sig af banen
i deres iver efter at få ind-
flydelse i forhold til USA.

Et terrorregime er styrtet
Præsident Abraham Lin-
coln, efter hvem hangar-
skibet, som Bush talte fra
den 2. maj, er opkaldt, sag-
de engang: "The probability
that we may fail in the

Af Kasper Elbjørn

Vær med til at fejre 4. juli 
i Rebild Bakker

I anledning af USA's uafhængighedsdag den 4. juli arrangeres fælles
transport til Rebild Bakker (ca. 20 km. syd for Aalborg).
Festlighederne finder sted i det dejlige naturområde mellem Rold Skov
og Lindenborg Å sammen med tusinde andre, såvel emigranter og deres
efterkommere som danske borgere.

Festen er et udtryk for taknemmelighed overfor det statssamfund, som
modtog over 300.000 danske immigranter, og traditionen fastholdes for
at styrke venskabsbåndene mellem USA og Danmark.  “Stars and Stri-
pes” og “Dannebrog” vajer side om side i det naturlige amfiteater i
Rebild Bakker. Musik, underholdning, fællessang samt taler af promi-
nente amerikanere og danskere er udtryk for de bånd, som knytter USA
og Danmark sammen.

Blandt tidligere hovedtalere hører medlemmer af den danske kongefa-
milie samt forhenværende amerikanske præsidenter, George Bush,
Ronald Reagan og Richard Nixon.

Interesserede kan henvende sig til nedenstående for yderligere oplysninger
om arrangementet og dette års program i Rebild Bakker.

Bussen kører fra København fredag den 4. juli kl. 06.00.
Vi er tilbage i København igen ca. kl. 21.30.

Pris pr. person 200 kr. Deltagelse i den traditionelle teltfrokost koster
yderligere 200 kr.

Tilmeding til Rune Kjeldsen, e-mail: vrukj@ft.dk eller på tlf.: 3337 5487,
med oplysning om navn, adresse og tlf. nr. Konto nr. 5905 408579.

struggle, ought not to deter
us from the support of a
cause we believe to be just".

Vi kan i dag være glade
for, at endnu et terrorregi-
me er styrtet i grus. Det er
så sandt en sejr for kampen
mod terror i alle dets
afskygninger.

I Danmark kan vi være
stolte over, at vi trods alt
støttede USA i kampen for

at vælte et terrorregime og
befri et folk. Ikke desto
mindre er det ikke gode
nyheder, at flere af de store
industrialiserede lande i
dag står så splittet, at
Frankrig, Tyskland og Rus-
land ingen roller får i gen-
opbygningen af Irak og i
den fortsatte kamp mod
terror.

…fortsat fra forsiden
Danmark gør fyldest 
Af Stuart Bernstein

Det som USA, Danmark
og andre koalitionspartnere
har udrettet for det irakiske
folk, for regionen og for
verden er virkelig bemær-
kelsesværdigt. For otte uger
siden levede det irakiske
folk i frygt og desperation.
Den frihed, som vi i det
meste af den vestlige ver-
den tager for givet, var kun
en fjern drøm. Dødspatrul-
jer huserede i Bagdads ga-
der. Uskyldige civile blev
henrettet eller tortureret i
fængsler. Dette var et regi-
me, der nægtede sit folk
fødevarer og medicin for i
stedet at kunne fremstille

nye og mere ødelæggende
våben.

I dag er regimet lykkelig-
vis ikke længere ved mag-
ten. Fængslerne er tomme,
henrettelserne er stoppet og
nogle hospitaler er endda
blevet sat i stand. Det vig-
tigste er imidlertid, at mens
de irakiske ledere, der sta-
dig er på fri fod, desperat
leder efter et skjulested, så
kommer Iraks befolkning
ud i lyset. Forandringen er
utrolig, og det, der gjorde
det muligt, er det samme,
der gjorde det muligt for
befolkningen i USA og
Danmark at leve i fred og
frihed de sidste 50 år – mod,
beslutsomhed og engage-
ment hos mænd og kvinder i
allierede uniformer.

Danmark kan, sammen
med mange andre, med ret-
te være stolt over, hvad der
er opnået, men desværre er
arbejdet langt fra overstået.

Den amerikanske delta-
gelse i nødhjælp og genop-
bygning af Irak vil fortsat
være stor. Alene i løbet af
dette år, vil USAID levere
590.000 tons fødevarer til
en værdi af 435 millioner
dollar til Iraks befolkning.
Oven i denne fødevare-
hjælp bruger USAID 246
millioner dollar på huma-
nitær hjælp til Irak og
yderligere 16,3 millioner
dollars på akutte nødforsy-
ninger. Men USA kan ikke
gennemføre opgaven uden
støtten fra beslutsomme
allierede. I den forbindelse

har Danmark allerede vist
verden sit standpunkt ved
at øremærke 50 millioner
til opbygningen af Irak, og
ved at sige ja til at sende en
styrke på 380 danske sol-
dater, sygeplejere og andet
personel til stabiliserings-
styrken.

Efterhånden som situati-
onen i Irak udvikler sig,
kan vor fælles rolle blive
yderligere styrket. Men
uanset hvilke behov fremti-
den byder for os, så ved
jeg, at ved at samarbejde,
vil USA og Danmark hjæl-
pe det befriede irakiske
folk til at opleve en bedre
fremtid.

Allierede landstyrker står sammen
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Grundlovsmøde
på

Landbohøjskolen kl. 14.00

Talere:
Skatteminister, Svend Erik Hovmand, (V)

Den kommende EP-kandidat for 
Venstre på Frederiksberg

Martin Geertsen (V) 
Kultur- og Fritidsborgmester Københavns Kommune

Sted: Landbohøjskolen, hovedindgangen

Grundlovsmøde 
på

"Bjerget" i Kystagerparken kl. 12.30

ved Åmarkens S-togs station, 
Nordre Kystagervej i Hvidovre

med medbragt frokost og kaffe i det grønne.

Taler: Ellen Trane Nørby.

Kom og få en hyggelig dag sammen 
med andre glade Venstrefolk.

Arrangementer er gratis.

Ballerupkredsen afholder

Grundlovsmøde
på 

Edelgave kl. 14.00 – 16.00

Talere: 
Borgmester/København: Søren Pind.

Borgmester/Værløse: Jesper Bach
VU`s kandidat til Eu parlementet: Ellen Trane Nørby

Underholdning fra plænen
VU sælger øl – vand – kaffe – brød

Entre: kr. 30 

Parken vil være åben fra kl. 13.00

Kørselsvejledning: Fra Ballerup køres mod Smørum. Efter Smørumovre fortsættes mod 
Nybølle ad Edelgavevej. Efter ca. 1,5 km ligger Edelgave på højre hånd.

Grundlovsmøde på 
Carlsminde kl. 15.30

Venstres hovedsæde, Søllerødvej 30, Søllerød.

Talere:
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen

Kredsens folketingsmedlem, Flemming Oppfeldt.

Ved arrangementet er underholdning af 
"Teatermejeriet" samt en lettere anretning.

GRUNDLOVSDAG

Søren PindSvend Erik Hovmand

Ellen Trane Nørby

Søren Pind Jesper Bach Lars Løkke Rasmussen Flemming OppfeldtEllen Trane Nørby

?
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…fortsat fra side 1
Reform af gymnasiet
Af Ulla Tørnæs

For det tredje vil regerin-
gen styrke gymnasiet som
almendannende uddannelse.
Det skal bl.a. ske gennem
nyt indhold i fagene, gen-
nem øget samspil mellem
fagene og ved øget vægt på
undervisningens naturviden-
skabelige dimensioner. 

Vi må væk fra, at al-
mendannelsen udelukkende
forbindes med klassisk-
humanistisk dannelse. Na-
turvidenskab og samfunds-
videnskab skal indgå med
vægt i en tidssvarende dan-
nelsestænkning. For at styr-
ke den samfundsvidenska-
belige del foreslår regerin-
gen, at samfundsfag bliver
obligatorisk fag for alle.

Som et fjerde mål kan
jeg nævne styrkelse af
naturvidenskab. Regeringen
foreslår derfor, at alle som
minimum blandt de mate-
matisk-naturvidenskabelige
fag skal have matematik,
fysik, kemi og biologi på

C-niveau. Hertil kommer,
at de, som i særlig grad vil
satse på naturvidenskab,
får bedre vilkår for at væl-
ge fag, som kan støtte hin-
anden, samtidig med, at
naturvidenskab kan ses i et
andet fagligt perspektiv. 

Som et femte punkt i
regeringens udspil til gym-
nasiereform vil jeg nævne
ønsket om bedre samspil
og sammenhæng mellem
fagene. En bedre faglig
forståelse, en bedre for-
ståelse af sammenhænge
mellem fagenes stofområ-
der og en bedre forståelse
af perspektiver og helheder
er samtidig et vigtigt ele-
ment i almendannelsen. 

Derfor foreslår jeg, at der
afsættes timer til noget, jeg
kalder Almen studieforbere-
delse, hvilket vil sige, at der
gøres plads i skemaet til
samarbejde mellem fagene
om nogle fælles faglige mål.
Frem for at danne nye fag
ved at lægge eksisterende
fag sammen tror jeg mere på
at fastholde og præcisere
kernen i de kendte fag og så
i stedet skabe plads til sam-
arbejde mellem fagene.

To parallelle veje
Til at nå disse mål har
regeringen valgt at gå to
veje. Den ene vej er gen-
nem uddannelsernes struk-
tur og indhold, herunder
ændringer i fagene og
deres placering, som jeg
har været inde på.

Den anden vej går gen-
nem undervisningen og
hverdagen på den enkelte
skole, fx nye undervis-
nings- og arbejdsformer.
Herunder bl.a. det emne,
som i perioder har fyldt
mest i debatten: Elevernes
indsats og disciplin. 

Struktur og indhold
For så vidt angår gymnasi-
ets struktur og indhold, vil
jeg fremhæve, at regerin-
gen foreslår, at vi fjerner
opdelingen på matematisk
og sproglig linje. Opdelin-
gen mellem på den ene
side det sproglig-humani-
stiske og på den anden side
det matematisk-naturviden-
skabelige har udspillet sin
rolle. Alle har brug for
såvel matematik og natur-
videnskab som sprog og
humanistiske fag.

Desuden foreslår jeg, at
gymnasiet opdeles i to dele:
Et grundforløb på 1/2 år og
et studieretningsforløb på 2
1/2 år. Grundforløbet skal
være fælles for alle og inde-
holde centrale fællesfag,
som alle skal have (dansk,
engelsk, matematik, 2. frem-
medsprog og idræt samt fag-
lige forløb inden for natur-
videnskab, samfundsviden-
skab og det humanistiske
område). Formålet med
grundforløbet er, at de nye
elever hurtigt får indsigt i
fagene og i gymnasiets ar-
bejdsformer og dermed  op-
når et reelt og godt grundlag
for valg af studieretning.

Ved afslutningen af
grundforløbet vælger hver
elev en studieretning (dvs.
en fagpakke), som skal be-
stå af 2-3 fag. Desuden skal
der vælges enkelte frie valg-
fag. Man kan sige, at vi
bevæger os væk fra, at den
enkelte elev kan vælge fag
”i øst og vest” – at man
næsten frit vælger fra en
buffet – til i stedet at vælge
mellem forskellige menuer
med 2-3 retter i hver. Det er
dog planen, at der også skal

være plads til et vist frit valg
af fag, et valg, som også kan
omfatte fag fra hhx eller htx.

Det er planen, at der dan-
nes nye klasser efter 1/2 år,
så eleverne fordeles på klas-
ser efter valg af studieret-
ning. Dvs. at undervisnin-
gen i fællesfagene (dansk,
historie osv.) og studieret-
ningsfagene foregår på sam-
me hold. En sådan holddan-
nelse vil for alvor kunne
skabe sammenhæng mellem
fagene og give helt nye og
spændende udfordringer for
både elever og lærere.

Elevernes indsats og
disciplin 
Den anden vej er lidt mere
vanskelige at håndtere fra
politisk side. Det handler
nemlig mere om kultur og
normer i gymnasiet, om
undervisnings- og arbejds-
former og om den enkelte
elevs ansvarlighed i for-
hold til undervisningen og
egen uddannelse. 

På dette punkt kan foran-
dringerne fremmes af æn-
dringer i reglerne, men de
reelle ændringer må ske på
de enkelte skoler. 

Det handler bl.a. om at
sikre, at eleverne fra første
dag er klar til at påtage sig
et medansvar for deres
egen uddannelse, og at de
gennem hele uddannelses-
forløbet fastholdes på dette
medansvar. 

Derfor har regeringen
valgt at foreslå, at den
nuværende fraværsgrænse
fjernes og erstattes af en
100 procents deltagelses-
pligt. Rektorerne skal med
kort varsel tage kontakt til
elever, som forsømmer
undervisningen, og alle
gymnasier skal udarbejde
klare retningslinjer for
mødepligt og lovligt fra-
vær. Det handler om at
sikre, at alle gymnasieele-
ver fra dag 1 påtager sig et
medansvar for deres egen
uddannelse.

Med disse forslag er det
regeringens mål at placere
gymnasieuddannelsen som
den fagligt kvalificerende,
almendannende og studie-
forberedende uddannelse,
der sikrer de unge et godt
udgangspunkt, når de fort-
sætter på de videregående
uddannelser.

Som det nok er alle
bekendt, har vi – med
baggrund i Regerin-
gens redegørelse om
de gymnasiale uddan-
nelser fra januar 2003
– påbegyndt forhand-
linger med alle Folke-
tingets partier om en
reform af fremtidens
gymnasium, hhx, htx og
HF.

For Venstre er det væsent-
ligt, at den kommende gym-
nasiereform sikrer en stærk
faglighed, så vi får 4 lige-
værdige gymnasiale uddan-
nelser med et højere fagligt
niveau end det nuværende. 

Da det er det almene

gymnasium, der fylder mest
blandt de gymnasiale ung-
domsuddannelser, er det
naturligt, at reformen af
dette ofte sættes i fokus. I
Venstre har vi prioriteret
ønsket om at lave eet gym-
nasium – ikke set siden
1871 – hvilket medfører, at
der skal sorteres i rækken
af obligatoriske fag. Ved
ophævelse af liniedelingen
i det almene gymnasium på-
begyndes fremtidens gym-
nasium med 1/2 års grund-
forløb, hvor alle elever har
en lang række obligatori-
ske fag, der i højere grad
end i dag spiller sammen,
blandt andet gennem ”Al-
men studieforberedelse” der
ikke er et fag, men en time-
ramme, hvor de obligatori-
ske fag er forpligtede til at
spille sammen.

Ved juletid vælger ele-
verne en studieretning/fag-

pakke samt nogle frie valg-
fag, og klasserne redannes,
således at elever med sam-
me studieretning/fagpakke
de resterende 2 1/2 år har
både obligatoriske og stu-
dieretningsfag sammen. Der-
ved forventer vi, at vi i
langt højere grad kan hæve
niveauet og kvaliteten i un-
dervisningen. 

Studieretningerne/fagpak-
kerne er tænkt som en
styrkelse af eksempelvis de
naturvidenskabelige fag, i-
det en studieretning/fagpak-
ke naturligt ville indeholde
fag som fysik, kemi og ma-
tematik på højt niveau. Da
de samme elever vil have
samme fag på højt niveau,
kan samspillet og faglighe-
den mellem fagene styrkes
i modsætning til i dag, hvor
der kan være vidt forskelli-
ge fagkombinationer for de
enkelte elever med mang-

lende mulighed for fagligt
samspil. Tilsvarende gør
sig gældende med andre
studieretninger, eksempel-
vis rent humanistiske stu-
dieretninger/fagpakker, og
blandede studieretninger/
fagpakker med både natur-
videnskab, samfundsviden-
skab og humaniora.

Regeringens forslag til
en ny gymnasiereform har
fået utallige gymnasielære-
re m.fl. ud af hullerne og
ind i aviserne – specielt i
forbindelse med ”fagenes
fest”, som forhandlingerne
om fagsammensætningen i
fremtidens gymnasium så
flot er kommet til at hedde.
Blandt rækken af obligato-
riske fag ønsker vi, at geo-
grafi og latin udgår som
obligatoriske fag, idet en
del af de problemstillinger,
som fagene omhandler, kan
behandles inden for ram-

Af Gitte Lillelund Bech, MF(V), Uddannelsespolitisk ordfører

Fremtidens gymnasium skal
præges af stærk faglighed

men af ”Almen studiefor-
beredelse”, der netop sigter
på at samtænke naturvi-
denskabelige, samfundsvi-
denskabelige og humanisti-
ske problemstillinger gen-
nem en række temaer og
projekter. Geografi og latin
som selvstændige fag for-
svinder derudover ikke ud
af fremtidens gymnasium,
men vil fremover eksem-
pelvis kunne indgå i studie-
retninger/fagpakker på lige
fod med øvrige studieret-
ningsfag eller kan vælges
som et frit valgfag. 

Udover en reform af li-
niedelingen og fagene – for
vi påtænker også at moder-
nisere indholdet af fagene i
fremtidens gymnasium –
ønsker vi at reformere gym-
nasiets arbejdsform, hvor
de stadigt stigende krav om
faglighed kombineres med
en udvikling fra elev til

studerende. Det studiefor-
beredende aspekt skal såle-
des også i fokus i fremti-
dens gymnasium. Det er
dog væsentligt at slå fast,
at et gymnasium i bedste
(eller værste) 68'er-stil
med fokus på arbejdsform
og ”fri leg” fremfor ind-
hold ikke kan komme på
tale. 

Samlet set har jeg en for-
ventning om, at fremtidens
gymnasium vil være præget
af en stærk faglighed, der
bidrager til samspil og
tværfaglighed, og hvor vo-
res studenter med den hvi-
de hue på hovedet efter 3. g
vil være i stand til at møde
de store krav, som fremti-
dens videregående uddan-
nelser vil stille til de stude-
rende. Alt i alt et gymnasi-
um, der kunne få mig til at
ønske mig at være 16 år
igen.
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Er finanspolitikken hold-
bar? Vil det være mu-
ligt med det eksiste-
rende skatteniveau at
klare den stigende for-
sørgerbyrde? Og hvis
ikke, hvem skal så bære
omkostningerne ved
stramninger af finans-
politikken? Og hvorfor
klarer den økonomiske
vækst ikke automatisk
problemerne?

Forsørgerbyrden stiger, da
der vil blive flere ældre i
forhold til resten af befolk-
ningen. Endvidere vil ind-
vandrere og deres efter-
kommere udgøre en større
andel af de 18-64-årige i
fremtiden, og disse grup-
per har en lavere erhvervs-
frekvens end de øvrige
danskere. Begge forhold
vil betyde, at antallet af
personer i arbejdsstyrken
(forsørgerne) falder i for-
hold til antallet uden for
arbejdsstyrken (dem, der
skal forsørges). Den sti-
gende forsørgerbyrde inde-
bærer en forringelse af de
offentlige budgetter. Rela-
tivt færre i arbejdsstyrken
mindsker indtægterne, og
flere, der skal forsørges,
øger udgifterne.

De senere års økonomi-
ske politik har på den bag-
grund i høj grad haft fokus
på de langsigtede udfor-
dringer, der følger af den
ændrede befolkningssam-
mensætning. Solide offent-
lige overskud og reduktion
af den offentlige gæld er og
har været målet, for at vi
kan finansiere fremtidens
større forsørgerbyrde. End-
videre er der lagt op til en
stram udgiftsstyring og en
forøgelse af arbejdsstyr-
ken. Den langsigtede fokus
i finanspolitikken må siges
at være velbegrundet, både
for at vi, der lever i dag,
kan have tillid til, at den
fremtidige finanspolitik ik-
ke pludselig ændres radi-
kalt, og af hensyn til balan-
cen mellem nulevende og
kommende generationer.

I en vismandsrapport har
vi lavet en fremskrivning
af den danske økonomi for
at belyse denne problem-
stilling me-re detaljeret.
Beregningerne er foretaget

ved hjælp af modellen
DREAM (Danish Rational
Economic Agent Model).

Den ændrede befolk-
ningssammensætning vil
ifølge vores beregninger
betyde, at Danmarks brut-
tonationalprodukt (BNP)
pr. indbygger frem mod
2040 vil være 9 pct. min-
dre end uden denne æn-
dring. Men samtidig vil
forventelige teknologiske
fremskridt være en kraftig
kilde til øget velstand. I
Danmark er BNP pr. ind-
bygger således vokset med
i gennemsnit ca. 2 pct. om
året i faste priser siden
1870. Denne udvikling må
formodes at fortsætte i
hvert fald i en overskuelig
tidsperiode fremover og
bevirker i sig selv, at vores
levestandard vil stige også
i fremtiden. Bidraget fra
den teknologiske udvikling
vil uden tvivl være betyde-
ligt stærkere end den nega-
tive virkning af den demo-
grafiske udvikling. Vokser
arbejdsproduktiviteten som
følge af teknologiske frem-
skridt således med eksem-
pelvis 1,5 pct. om året, vil
dette i sig selv medføre en
vækst i BNP pr. indbygger
på 81 pct. i de kommende
40 år - altså 9 gange større
end faldet som følge af
befolkningsudviklingen.

En produktivitetsvækst
på 1,5 pct. om året er ikke
noget specielt optimistisk
skøn og demonstrerer, at
de demografiske forskyd-
ninger ikke er nogen trus-
sel mod vores nuværende
levestandard. Tværtimod
kan vi også i de næste årti-
er med overordentlig stor
sandsynlighed se frem til
en stadig højere materiel
levestandard for den gen-
nemsnitlige dansker. Men
væksten i levestandarden
må som følge af den ænd-
rede befolkningssammen-
sætning forventes at blive
lidt langsommere frem-
over, end vi har oplevet det
i de foregående årtier.

Vækst løser ikke alt
Selvom forsørgerbyrden ik-
ke er en trussel mod vores
velstand i absolut forstand,
er det vigtigt at understre-
ge, at økonomisk vækst
ikke kan løse de centrale

problemer med forsørger-
byrden. Det skyldes, at
udgifterne til hver enkelt
person uden for arbejds-
styrken må formodes at sti-
ge i takt med velstanden.
Overførselsindkomster som
folkepension, efterløn osv.
følger for hver enkelt mod-
tager omtrent udviklingen i
lønnen, idet dog udgifterne
til indkomstafhængige pen-
sionstillæg m.v. må formo-
des at falde i takt med, at
fremtidens pensionister bli-
ver mere velhavende. Og
udgifterne til det offentli-
ge forbrug (f.eks. hospita-
ler og ældrepleje) består
også hovedsageligt af løn-
udgifter til de ansatte. Da
timelønnen i det lange løb
stiger i takt med de tekno-
logiske fremskridt (pro-
duktiviteten), vil udgiften
til eksempelvis en hjem-
mehjælper også stige væs-
entligt fremover. Også
udgifterne til offentligt
varekøb (skolebøger, hos-
pitalsudstyr, papirforbrug
osv.) må formodes at vokse
mindst lige så hurtigt som
BNP, hvis varebruget pr.
bruger af de offentlige
ydelser følger vareforbru-
get i det øvrige samfund.

Sammenhængen mellem
offentlige udgifter og øko-
nomisk vækst betyder, at
øget økonomisk vækst ikke
løser problemerne med for-
sørgerbyrden. Eksempelvis
vil ekstraordinære produk-
tivitetsstigninger som følge
af flere investeringer i
forskning og udvikling nok
forøge vores samlede ma-
terielle velstand, men de vil
ikke afhjælpe forsørger-
byrden. Skatteindtægterne
vil ganske vist stige i takt
med større BNP, men det
samme vil de offentlige
udgifter. Grundlæggende
bliver de offentlige finan-
ser dermed ikke bedre stil-
let. Forsørgerbyrden er et
fordelingsproblem, der ik-
ke løses ved vækst, men
kræver en prioritering af
økonomiske muligheder
mellem generationer.

Den stigende forsørger-
byrde belaster, som nævnt,
de offentlige finanser; pro-
blemets omfang kan vurde-
res ved graden af den
finanspolitiske holdbarhed.
At finanspolitikken ikke er

holdbar betyder, at skatter-
ne på længere sigt vil være
utilstrækkelige til at dække
de løbende udgifter; der vil
være stadige budgetunder-
skud, og den offentlige
gæld vil vokse. Det er en
sådan udvikling, det gæl-
der om at undgå.

Er råderummet 
stort nok?
Vores beregninger peger
på, at den nuværende dan-
ske finanspolitik ikke er
helt holdbar. Skal man sik-
re fuld holdbarhed ved at
justere skattesatserne, vil
det eksempelvis kræve en
permanent stigning i bund-
skatten på knap 2 1/2
pct.point. En række af for-
udsætningerne bag vores
fremskrivning kan selvføl-
gelig diskuteres. Fremskriv-
ningen bygger bl.a. på for-
udsætninger om en stram
offentlig udgiftsstyring, en
stigning i arbejdsstyrken og
fastholdt arbejdstid. Hver
af disse forudsætninger
kan vise sig vanskelig at
opnå. Regeringen når med
lidt andre forudsætninger
om bl.a.væksten i det
offentlige forbrug frem til
2010 og om ledigheden
frem til, at der er et ganske
lille finanspolitisk råde-
rum, hvis kravene til ar-
bejdsstyrken, arbejdstiden
og den offentlige udgifts-

styring overholdes. Det er
klart, at der er stor usikker-
hed i sådanne beregninger
- både om beregningsmeto-
den og om de underliggen-
de antagelser. Vores bereg-
ninger viser imidlertid, at
der trods overskud på de
offentlige finanser i disse
år snarere er behov for
finanspolitiske stramnin-
ger end plads til for finan-
spolitiske lettelser.

Holdbarhedsproblemet
forværres af regeringens
skattestop. Den måde, skat-
testoppet udmøntes på,
betyder nemlig, at prove-
nuet fra ejendomsværdis-
katten og fra en række
punktafgifter hvert år bli-
ver udhulet. Det skyldes, at
disse skatter beregnes som
et fast kronebeløb, som
ifølge skattestoppet ikke
bliver justeret i takt med
inflationen. Andre skatte-
indtægter skal derfor hæ-
ves tilsvarende, med min-
dre der gennemføres of-
fentlige besparelser. Ifølge
Finansministeriets bereg-
ninger svarer skattestoppet
alene i perioden 2002 til
2010 til en årlig udgift på
omkring 0,6 pct. af BNP i
al fremtid. Uden denne
udhuling skulle bundskat-
ten kun hæves med godt 1
pct.point i stedet for de
knap 2 1/2 pct.point for at
skabe en holdbar finanspo-

litik. Godt og vel halvdelen
af det beregnede holdbar-
hedsproblem skyldes altså
skattestoppet.

Beregningerne viser, at
der er behov for en finan-
spolitisk stramning for at
skabe en langsigtet hold-
barhed i de offentlige fi-
nanser. Der er imidlertid
mange forskellige måder at
gøre dette på. At hæve
bundskatten er blot en af
mulighederne. Man kan i
stedet ændre på andre skat-
tesatser for at skaffe et til-
strækkeligt provenu, eller
man kan skære i de offent-
lige udgifter. En afskaffel-
se af skattestoppet kombi-
neret med enten en for-
højelse af ejendomsværdis-
katten eller en forøgelse af
afkastskatten for pension-
skasserne kan således også
skabe holdbarhed, og en
forøgelse af disse to skatter
vil samtidig trække i retning
af et mere sammenhængen-
de skattesystem med en
mere ensartet kapitalind-
komstbeskatning. Alternativt
kan en permanent besparel-
se på det offentlige forbrug
på 1 pct. af BNP fjerne
holdbarhedsproblemet.

Teksten indgår i kronik i Jyllands-
Posten den 5.2.2003.

Uholdbar finanspolitik 
trods stigende velstand

Af de økonomiske vismænd,
professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet,
lektor Jørgen Birk Mortensen, Københavns Universitet og
professor Søren Bo Nielsen, Handelshøjskolen i København

"Forsørgerbyrden er et fordelingsproblem, der ikke kan løses ved vækst" lyder vis-
mændenes budskab til Folketingets politikere.
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Et nyt principprogram
forudsætter en grundig
debat. En idédebat,
som kan hjælpe til med
at føre partiet ind i
fremtidige problemstil-
linger omkring velfærd
og samfund. Den skal
til stadighed fortsætte
og udvikle sig, og jeg
glæder mig til at delta-
ge aktivt. Derfor har
jeg meldt mig som de-
batarrangør.

Idédebatten er vigtig, hvis
Venstre skal fastholde sin
position som landets stør-
ste parti, og må derfor ikke
glemmes eller nedpriorite-
res. Særlig vigtig er den,

når vi sidder i regering.
Som regeringsparti bliver
kræfterne brugt på at lave
politik, der kan gennem-
føres nu og her. Det er vig-
tigt at vise resultater over-
for vælgerne, og det kræ-
ver politiske kompromiser.
Men hvis vi fortsat skal
have den succes vi oplever
nu, så er det afgørende, at
vi har en langsigtet strategi
med egne visioner og mål.
Idédebatten skal sørge for,
at Venstre også i fremtiden
står som et stærkt parti
med et solidt og aktivt bag-
land, og den skal medvirke
og inspirere til fornyelse og
fremgang.

Hvor vil vi så hen i frem-
tiden med vores parti og
vores politik? Jeg tror, at
de etiske spørgsmål vil
komme til at fylde meget.
F.eks. vil spørgsmålene om
grænserne for genteknolo-
giens anvendelse få flere
og flere berøringsflader i
vores fødevarepolitik, sund-
hedspolitik og erhvervspo-

litik. Hvad vil vi acceptere
i fremtiden, og kan vi have
en lovgivning på området
det er væsens forskellig fra
resten af verden? Kan vi
f.eks. acceptere, at vi im-
portere medicin udviklet
gennem metoder, der ikke
er lovlige i Danmark? Eller
hvad med noget så konkret
som overvågningen i sam-
fundet? Der kommer flere
og flere kameraer til og
teknologien kan i detaljen
følge vores færden. Hvor
går grænsen for os liberale
i forhold til overvågning?
Der er mange emner at
tage fat på, og jeg står til
rådighed for de i organisa-
tionen, der ønsker at bidra-
ge til debatten. Selv er jeg
med som debatarrangør,
fordi jeg gerne vil være
med til at sikre, at Venstre
også har noget at byde på i
fremtiden. Nogle partier
glemmer at udvikle deres
politik. Det gør vi ikke i
Venstre. Jeg glæder mig
utroligt meget til debatten.

Fremtiden til debat Hvad skal debatten med Venstre?

Skal vi opretholde vær-
nepligten,kun for mænd,
eller strider det ikke
mod vores frihedssyn?
Hvorfor accepterer vi en
så stor offentlig sektor,
der fratager initiativet
fra det enkelte menne-
ske? Disse – og mange
andre spørgsmål – de-
batterede jeg til hudløs-
hed,sidst vi havde idede-
bat i Venstre op til ved-
tagelse af det nuværen-
de principprogram i

1995. Og jeg var fast
besluttet på, at tiden var
kommet til at afskaffe
værnepligten for mænd,
og i stedet indføre vær-
neret for mænd og kvin-
der – selvom dette blev
nedstemt ved vedtagelse
af principprogrammet
på Venstres landsmøde.

Nu er tiden kommet til at
diskutere fremtidens libera-
le politik og profil, og da
der stadig udestår en række
dilemmaer, har jeg med
glæde lovet Landsorganisa-
tionen at deltage som deba-
tarrangør ved en række
debatarrangementer på bag-
grund af debatavisen ”Hvad
skal fremtiden med Ven-
stre?”. Med baggrund i 9
temaer er der basis for at
sætte turbo på debatten, og

som debatarrangør ser jeg
store muligheder for at
tænke anderledes – også
når det gælder debatfor-
merne. For hvorfor ikke
bruge ”Den varme stol”,
fremtidsværkstedet eller
Open Space fremfor det
traditionelle debatmøde, når
dagsordenen for Venstres
fremtidige politisk skal sæt-
tes?

Personligt interesserer jeg
mig mest for emner, der
vedrører individet og sam-
fundet, Den offentlige sek-
tor og selvfølgelig Uddan-
nelse, forskning og udvik-
ling – og skulle værneplig-
ten dukke op, tager jeg ger-
ne livtag med denne en
gang. SÅ min opfordring til
alle venstrefolk skal blot
være: kast jer ind i debatten
– mangler I hjælp eller
inspiration, så ring 

Idédebat:

Hvad skal fremtiden med Venstre?

Af Gitte Lillelund Bech, MF (V),
debatarrangør

Af Rikke Hvilshøj, MF(V),
gruppenæstformand, debatarrangør

Det danske sundhedsvæsen
Mød Hans Andersen (V), MF, 
medlem af Folketingets Sundhedsudvalg

Mandag den 1. september 2003 kl. 19.30 præcis

Venstre i København afholder "mandagsmøde" i 
Venstres gruppeværelse (vær.2-090) på Christiansborg).

Hans Andersen giver et oplæg om "Det danske sundhedsvæsen. 
Realiteter, prioriteringer, ressourser, kvalitet, visioner, stretegi, politik".
Efterfølgende debat til kl. 21.30.

Tilmelding snarest og inden onsdag den 27. august kl. 10.00 via e-mail til venstre@jwn.dk eller post
til Venstre, Postbox 90, 2740 Skovlunde, med oplysning om navn og adresse, samt mødets navn og
dato. Folketingets reception udleverer adgangskort til deltagerne umiddelbart inden mødet - men
kom i god tid for at undgø kø.

Arrangør: Udviklingsudvalget for Venstre i København.
Evt. spørgsmål rettes til udvalgets formand, Vagn Svendsen, tlf. 2330 1660.

Mød Indenrigs- og Sundhedsminister 
Lars Løkke Rasmussen
der "skyder" debatten i gang om Venstres nye principprogram

Mandag den 25. august 2003 kl. 19.00-21.30
i Islands Brygges Kulturhus "Gimle", Islands Brygge 18.

Venstre i København indbyder alle medlemmer til et møde om 
Venstres nye principprogram.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Lars Løkke Rasmussen indleder mødet med et oplæg om formålet med 
og betydningen af debatten om det nye principprogram, herunder køre-
planen der skal ende med en vedtagelse på Venstres Landsmøde i 2006.
Derefter kan alle deltage aktivt med idéer, synspunkter, forslag m.v. 
rundt omkring i forskellige grupper.
Dette møde er samtidig startskuddet på debatten i kredsforeningerne, de politiske udvalg m.v.

Læs mere om principdebatten på følgende Venstre hjemmeside: http://www.idedebat.venstre.nu

Arrangør: Udviklingsudvalget for Venstre i København.
Evt. spørgsmål rettes til udvalgets formand, Vagn Svendsen, tlf. 2330 1660.
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I år kan vi i folkekirken
fejre 100-året for den
første lov om menig-
hedsråd. Loven om me-
nighedsråd, som blev
vedtaget 15. maj 1903,
kunne kaldes folkekir-
kens grundlov, fordi den
giver demokrati i sog-
net. Også for kvinderne!
I folkekirken blev kvin-
delig valgret indført
allerede i 1903.

I 100 år har menighederne
i hvert sogn haft indflydel-
se på sognets anliggender
og valg af præsten. I 1922
blev demokratiet udvidet,
så menighederne også kun-
ne vælge provstiudvalg og
biskopper.

Loven om menighedsråd
kom i 1903 som følge af
systemskiftet i 1901, hvor
efter regeringen skulle ha-
ve folketingets flertal. Før
havde Estrup regeret Dan-
mark udenom folketinget.
Bl.a. havde Estrups rege-
ring indført Det Kirkelige
Råd i 1883, som bestod af
biskopperne og to profes-
sorer og som skulle udtale
sig på  kirkens vegne. 

Venstres leder I.C. Chri-
stensen afskaffede som sin
første gerning Det Kirkeli-
ge Råd i 1901 og fik i ste-
det indført menighedsråde-
ne og dermed folkestyre i
folkekirken. ”Vil man gøre

folkekirken afholdt af dens
medlemmer, da bør man
efter min mening give dem
indflydelse på styrelsen af
folkekirkens sager, thi der-
igennem vækkes interessen
og kærligheden for den”,
skrev I.C. Christensen. 

Den danske folkekirke er
evangelisk-luthersk. Det be-
tyder bl.a. at vi hylder det
almindelige præstedømme:
”hvad der er krøbet ud af
dåben, kan rose sig af alle-
rede at være indviet til
præst, biskop og pave”

(Luther). De kirkelige em-
beder er i folkekirken ikke
hellige, men almindelige. 

Jeg ser menighedsråd og
det lokale selvstyre som den
naturlige konsekvens af fol-
kekirken som en folkets kir-
ke. Og det er mit håb, at vi i
100 året med det lovforslag
om større lokalt selvstyre,
der i øjeblikket er til for-
handling i folketinget, kan
tage et lille nyt skridt i denne
retning med at give menig-
hedsråd lidt mere kompeten-
ce over egne anliggender.

100 året for
folkets kirke

Af Kirkeminister Tove Fergo, MF

Den 15. maj er en fest-
dag for Danmarks me-
nighedsråd. Den dag er
det 100 år siden, at
daværende kultusmini-
ster I.C. Christensen –
efter flere famlende
forsøg - fik loven om
menighedsråd vedtaget.
Jubilæet er værd at fej-
re. Og det vil det blive
på dagen og ved mange
andre lejligheder rundt
om i mange af landets
2125 kirkesogne.

Gennem menighedsrådslo-
ven fik folkekirkens med-
lemmer – menigheden –
indflydelse på folkekirkens
sager. Og I.C. Christensen
mente, at ved at sætte med-
lemmer af de stridende kir-
kelige retninger ved samme
bord, så ville man tvinge
dem til at lære gensidig
respekt og samarbejdets
kunst.

Det mødte modstand –
stærk modstand. Ikke
mindst fordi mange i kirke-

lige kredse kun havde for-
agt til overs for ”degnen”
fra Hee. Sådan en halvstu-
deret bondeseminarist der
ville gøre sig selv og andre
bønder til herrer over kirken
og dens lærde teologer.
Derfor blev den første lov
en forsøgsordning.

Men menighedsrådene
kom for at blive. Menig-
hedsrådene er rygraden i
den danske folkekirkes
struktur.

Med menighedsrådsloven
blev sognedemokratiet ind-
ført, så alle myndige folke-
kirkemedlemmer i sognet
fik valgret og blev valgbare
– også kvinder og tyende.
En ret som de pågældende
først opnåede til de kom-
munale råd i 1908, og til
Folketinget ved grund-
lovsændringen i 1915.
Loven om menighedsråd er
ændret undervejs. I 1912,
under den radikale kirke-
og undervisningsminister
Jacob Appel, blev menig-
hedsrådene gjort permanen-
te, og det nugældende me-
nighedsrådsløfte indført.

Demokratiseringen af fol-
kekirken fortsatte, da det
blev nødvendigt med et nyt
kirkeligt lovgivningsarbej-
de, efter at Sønderjylland
ved genforeningen i 1920
kom tilbage til Danmark.
Det var igen I.C. Christen-
sen, som blev den udfaren-
de kraft. Menighedsrådene
fik bl.a. valgret til provstud-
valgene. Det var også i
1920, at Landsforeningen
af Menighedsrådsmedlem-
mer blev oprettet. 

Kirkeministeren har i det
sidste års tid forberedt, at
give menighedsrådene end-
nu større beføjelser end de

har i dag, men det oprinde-
lige forslag fik en blandet
modtagelse – også i menig-
hedsrådene. Derfor bliver
det et modereret forslag,
der vedtages af Folketinget
inden grundlovsdag. Forsla-
get viderefører decentrali-
seringen i folkekirken, og
giver større økonomisk
handlefrihed, og dermed
lægger det mere ansvar ud
til menighedsrådene – helt i
folkestyrets ånd.

I 50-året for 1953-grund-
loven diskuteres det også
om vores folkekirkelige
ordning er tidsvarende, og
om stat og kirke skal adskil-
les. Den diskussion vil fort-
sætte  også efter menigheds-
rådslovens jubilæum. Jeg
synes heller ikke, at det er
vores mest presserende sam-
fundsproblem.

Jeg er ikke det mindste i
tvivl om, at de ca. 17.000
menighedsrådsmedlemmer,
der er valgt landet over, vil
røgte deres hverv i respekt
for og i kærlighed til folke-
kirken. Og at den indstil-
ling også vil udmønte sig
på fornem vis i de jubi-
læumsmarkeringer, der vil
finde sted ud over det gan-
ske land.

Menighedsrådslovens
100 års jubilæum

Af Chr. Mejdahl, Folketingets formand.

Parlament og kirke - side om side.
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Debatmøde (principprogram):
Hvad kan Danmark lære af USA?

Onsdag den 28. maj 2003, kl. 16.00 - 21.00

Mødested: Christiansborg,
Venstres gruppeværelse.

Max deltagerantal 50 personer 
incl. indledere. Alle er velkomne.

19.30 - 21.00 Middag på Hard Rock Café

Pris for deltagelse: 50 kr. uden middag,
200 kr. incl. middag excl. drikkevarer.

Kontaktperson: Rune Kjeldsen,
e-mail: vrukj@ft.dk eller tlf. 33 37 54 87

Himmelev Revisorerne
Himmelev Bygade 64, 4000 Roskilde

Registreret Revisor
Kenneth Barrett

Cand. Merc.Aud., Datanom,
Master of Tax

Tlf. 46 300 708
Kenneth@Barrett.dk

EC-1 Scandinavia ApS - v. Nick Allentoft - E-post info@ec-1.dk

foreninger

SÆRTILBUD til Venstreforeninger

Få egen hjemmeside med super nemt
redigeringssystem og Venstre-design

Kun 2.750,- (normalt 3.450,-) ex. moms. 

Pakken inkluderer redigeringssystem (CMS),
standard design, webhotel i et år, redelegering
eller oprettelse af domæne samt e-post adresser. 

Tilbuddet er gældende til 1. april med mindre
andet aftales! 

Ring og hør nærmere på 7021 6111 eller klik ind
på nedenstående link.

Læs mere på www.ec-1.dk/venstre

I forbindelse med 1.
maj, var jeg ude med en
kritik af Københavns
Kommune, og det fak-
tum at de har beslut-
tet, at alle skoler og
institutioner holder luk-
ket på denne dag. Der
har i mange år været
en tradition i Køben-
havn for, at man lukke-

de skolerne og tog i
Fælledparken. De sene-
re år er antallet af med-
lemmer i fagbevægel-
serne faldet kraftigt,
og derfor mener jeg, at
det må være på tide at
ændre den kutyme.

Det kan ikke være rigtig, at
forældre er nødt til at tage
fri fra arbejde, fordi deres
børns skoler og institutioner
er lukket på en ganske al-
mindelig arbejdsdag. Man
kan ikke forsvare, at det
skal være en særlig ”hellig-

holdelse” af en politisk
kampdag – især ikke når
denne efterhånden kun har
betydning for en lille del af
befolkningen.

En løsningsmodel, der
ikke griber forstyrrende ind
i alle elever og forældres
hverdag kunne være, at de
forældre, der mener deres
børn skal opleve 1. maj i
Fælledparken blot kan be-
de dem fritaget for under-
visningen den dag. På sam-
me måde kan de lærere og
pædagoger, der ønsker at
deltage i arrangementet tage

En institution har spillet fallit…

en fridag. Vi kan ikke tilla-
de, at vores elever ikke
modtager undervisning, ude-
lukkende fordi en - stadig
mindre - gruppe i det dan-
ske samfund, føler de har
krav på at holde fri på
deres politiske kampdag…

Det har ikke været mu-
ligt at gøre noget ved pro-
blemet i år, men jeg vil få
det sat på dagsordenen hur-
tigst muligt, så situationen
kommer til at se anderledes
ud næste år.

Af  Pia Allerslev, (V) medlem af 
Uddannelses- og Ungdomsudvalget 
i Københavns Borgerrepræsentation

Hvor tager man hen når skolen holder lukket mens far
og mor er på arbejde?

Der må sadles om

Den 11. september vil
være mejslet ind mange
menneskers hukommel-
se som datoen for en
ufattelig terrorhandling
i New York. Der skete et
angreb på den livform
og det demokrati, som
også Grundloven i Dan-
mark står for.

Skal vi være tolerante? Ja.
Skal vi også være tolerante
overfor intolerancen ? Nej.
Det danske samfund må
indstilles på den realitet, at
totalitære kræfter må brem-
ses overalt på kloden, uan-
set om de er symboliseret
af Osama bi Laden, Karl
Marx, Adolf Hitler eller
andre.

Grundloven giver mulig-
hed for at forbyde forenin-
ger, som bruger vold til at
påvirke anderledes tænken-
de. Denne mulighed må
derfor bruges, hvor det er
nødvendigt. Når Køben-
havns Kommune udlejer
lokaler til Hizb-ut-Tharir,
er det en hån mod Grund-
loven. Der må sadles om.

Der er snart gået 14 år
siden muren i Berlin faldt.
Men vi har stadig ikke fået
klarhed over, hvem der holdt
med hvem under Den kolde
Krig. Til dato er kun en per-
son blevet dømt for spiona-
ge til fordel for DDR.
Opklaringsarbejdet på den-
ne front må have en højere
prioritet.

Kollektivismen med ud-
spring i Karl Marx lære har
fået fodfæste alt for mange
steder. De enkelte menne-
ske er blevet fratage an-
svar. Det er systemet der
vælger. Thomas Jeffersons
tanker fra 1776 om retten
til at stræbe efter egen lyk-
ke må frem i lyset.

Arbejdsmarkedet er i dag
præget af, at arbejdsgiver
og arbejdstager ikke frit
kan indgå aftaler. Eksklusiv-
aftaler er et eksempel beg-
rænsningen af aftalefrihe-
den. Enhver må frit kunne
udnytte sine egne arbejds-
evner. De gode job må
fremover ikke kun være for
den med de rigtige menin-
ger.

En reaktion på Mads Lebechs og Søren Pinds indlæg i sidste nummer:

Dyr offentlig transport 
eller lang privat kø

"De største problemer
er trafiktætheden og
den deraf følgende for-
urening. Målet må være
en afbalanceret biltra-
fik og en velfungeren-
de offentlig transport.
Midlerne er henholdsvis
stok og gulerod. Efter
min mening nytter det
bare ikke, at anvende
stokken i det omfang,
som tilfældet er.

Høje priser og besværlige
forhold med tog og bus
medfører at de, der har mu-
ligheden, anvender bilen!!!
Følgende eksempler taler
for sig selv: Hvis man vil

invitere familien i biffen,
og vil anvende S-toget fra
Emdrup (hvor vi bor), så
skal man beregne cirka 100
kr. til S-togsbilletter for 4
personer. Det er altså man-
ge penge. Fra Emdrup til
Holbæk (hvor jeg arbejder)
tager det 45 minutter med
bilen. Med S-tog og regio-
naltog (hvor der kun er et
spor - og altså ventetid for
modkørende tog, der skal
passere) bliver den samle-
de rejsetid (t/r) næsten fire
timer forøget ialt. Alt ialt
dyrt og dårligt. 

Med al respekt tillader
jeg mig at påpege, at det
altså ikke nytter at politi-

kerne klynker. Hvis I vil
have folk over i busser og
toge, så skal både kvalite-
ten øges og prisen sænkes.
Kvalitetsløftet er hyppigere
afgange - ingen forsinkel-
ser osv. At dette koster er
klart, men det koster at nå
sine mål. Hvis man ikke
tilbyder dette, så må man
acceptere, at bilen er det
eneste relevante transport-
middel. Jeg kan love for, at
de, der sidder i kø på motor-
vejene ikke kører i bilerne,
fordi de finder det morsomt;
det drejer sig om flittige
borgere, der passer deres
arbejde på trods af besværli-
ge transportforhold."
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Grundlovsemner af Erik Boeck, Frederiksberg

Af Anders Beck, København
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Amtsborgmester Vibe-
ke Storm Rasmussen
(S), Københavns Amt,
udsender pressemedde-
lelse om, at sygehusene
skal styres af folkevalg-
te politikere. Skal de nu
også det?

De store sygehuse har flere
tusinde ansatte og udgør
meget komplicerede orga-
nisationer. Kirurgiske, medi-
cinske og psykiatriske spe-
cialer skal mestres. Nye be-
handlingsformer, ny medi-
cin, forskning og uddan-
nelse samt urolige patien-
ter og pårørende skal kun-
ne håndteres.  Samtidig skal
økonomi, konkurrencekraft,
medarbejderudvikling, fy-
siske rammer og teknologi
styres. Alt sammen i en
kultur, der handler om liv
og død.

Det er svært at forestille
sig nogen anden virksom-
hed, der byder på så kom-

plekse udfordringer. Kra-
vene til ledelsesmæssig ka-
pacitet og kompetence er
enorme.

Vi har opbygget et sy-
stem med folkevalgte amts-
politikere, der sidder i sy-
gehusudvalget med ansvar-
et for sygehusene. Til at
hjælpe sig har de store og
kompetente sundhedsfor-
valtninger med amtssyge-
husdirektør og vicedirek-
tører samt en stor stab. De
endelige beslutninger tages
af det folkevalgte amtsråd
baseret på indstillinger fra
sygehusudvalget. Ledelser-
ne på sygehusene forsyner
løbende forvaltningen med

rapporter på stort set alle
områder.

Sygehusudvalgets ansvar
for sygehusene kræver
kendskab til sygehusloven,
cirkulærer og bekendtgø-
relser fra Sundhedsmini-
steriet samt diverse rappor-
ter, retningslinjer og dekre-
ter fra Sundhedsstyrelsen.
Derudover har regeringen
en sundhedsminister, fol-
ketinget har et sundheds-
udvalg, og alle partier på
Christiansborg har sund-
hedsordførere.

For at koordinere amter-
nes indsats og have styrke i
forhandlinger med rege-
ring og folketing har am-

Debatten om den frem-
tidige kommunalstruk-
tur er for alvor kom-
met på sporet i løbet af
maj måned. Slut med
den evindelige diskus-
sion om, hvor grænser-
ne skal gå for de enkel-
te enheder, og fokus på
en mere konstruktiv de-
bat om opgavernes ka-
rakter og hvilken kom-
petence det kræver at
løse dem.

Krigshandlingerne i Irak er
nu afsluttet, og en ny stor
opgave venter på sin løs-
ning, nemlig at få ledelse
og infrastruktur etableret un-
der ordnede forhold. Som
en del af det internationale
samfund er det naturligt, at
Danmark deltager i dette
arbejde ved at sende et
kontingent til løsning af de
mangeartede opgaver i over-
gangsperioden, en periode,

hvis længde ingen kender,
da den er dybt afhængig af
irakernes egen vilje.

Tilbage står en række
uafklarede spørgsmål.

Hvor er Saddam, og hvor
befinder evt. kemiske vå-
ben sig?? Spørgsmål, der
skal besvares, inden pro-
cessen for alvor kan blive
konstruktiv. Et andet spørgs-
mål er så, hvad de to dan-
ske TV-stationer gør ved
deres 48 mio., som de ind-
samlede til ”Krigens ofre”.

Fatter fortsat ikke, at de
ikke samlede ind til Sad-
dams ofre!!! 

Under hele perioden og
ikke mindst i forbindelse
med beslutningen om Dan-
marks deltagelse har vor
statsminister udvist både
mod og vilje til at gøre op
med den gamle danske
sovepude ”Ja, men nytter
det noget?”.

Ja, det nytter noget at
tage ansvar - især når man
lever op til det. Det har
Danmark gjort!!

Tak for det.

Strukturkommisionen
Som nævnt indledningsvis
er der ved at komme facon
på debatten om den fremti-
dige struktur for de kom-
munale enheder.

Amter eller ikke amter -
det bør på ingen måde
være ledetråden i debatten,
for det er den for vigtig til,
selvom de konservative del-
vis har malet sig selv op i
en krog ved at kræve amter-
ne nedlagt og evt. erstattet
af et antal regioner.

Antallet af niveauer i
Danmark må ene og alene
afgøres af, hvilke opgaver
fællesskabet påtager sig an-
svaret for, kombineret med
kompetencefordelingen og
den demokratiske ligevægt.

Vigtigst må være, at vi
benytter denne glimrende
lejlighed til at få udfærdi-
get et opgavekatalog, en
liste over de opgaver, der
uanset, hvor vi måtte bo-
sætte os i landet, udgør sik-
rede grundydelser, der skal
tilbydes og finansieres af
fællesskabet.

På trods af, at det fortsat
er vigtigt at sikre en vis po-
sitiv mangfoldighed i Dan-
mark, accepterer borgerne
ikke, at der forekommer væ-
sentlige forskelle i ud-
budet af ydelser fra de
respektive kommuner. Et ar-
gument, udligningsordnin-
gerne står fadder til.

Opgavekatalog
Et opgavekatalog bør ud-

Giv sygehusene fri

Struktur -  et produkt af
opgavernes art og karakter

Af Bent Larsen (V),Viceamtsborgmester, Københavns Amt

færdiges inden for samtlige
ydelsesområder: det socia-
le, børnepasning, skoler, ud-
dannelse, bolig, ældre, mil-
jø, erhverv, etc., men må-
ske vigtigst er, at vi ligele-
des bør tage stilling til den
eksplosive udvikling inden
for sundhedssektoren, især
med fokus på sygehusenes
behandling af tidens mang-
foldige sygdomme.

Takket være en lang ræk-
ke dygtige læger og en ef-
fektiv grundforskning øges
kompetencen inden for sy-
gehussektoren dag for dag,
men er det ensbetydende
med, at alt skal være gratis,
når man søger hjælp på et
hospital?

Den øgede kompetence
har bl.a. gjort det muligt at
blive steriliseret - eller for
den sags skyld fortryde sam-
me indgreb. Barnløshed er
med rette blevet anerkendt
som en sygdom, hvorfor
der ydes hjælp.

Men er det også sygdom,
når man i visse amter får
hjælp til barn nr. 2?

På alle niveauer og i alle
typer af sammenhænge har
der igennem tiderne sneget
sig et utal af ydelser ind i
det fællesfinansierede sys-
tem. Ydelser, der med rette
kan tilbydes af de offentli-

ge instanser, men skal de
være gratis?

Et veldefineret opgave-
katalog er i sig selv vejen
frem til brugerbetaling.

Brugerbetaling bliver
pludselig et plusord, når
det handler om, at jeg som
borger kan foretage et til-
køb af ydelser qua en
offentlig kompetence - det
være sig hjælp til hushold-
ningen i en travl hverdag,
det være sig snerydning for
de ældre - hvis deres børn
ikke gider, det være sig en
sterilisation  - for at undgå
en række andre udgifter og
ulemper!!!!

Med andre ord. Det at vi
har ”betalt skat hele livet”,
er ikke ensbetydende med,
at fællesskabet skal udskri-
ve en blankocheck til hver
enkelt borger i landet.

Organisering
Som i enhver velfungeren-
de virksomhed er det vig-
tigt at placere de respektive
kompetencer på rette plads,
for derved at sikre den
mest effektive udnyttelse af
ressourcerne.

Sådan skal det også være
i det fremtidige Danmark.

Men udgangspunktet skal
hele tiden være borgernes
vilkår og forudsætninger
frem for strukturen i den
offentlige sektor. 

Intet må være helligt i
den kommende debat. Det

handler om at få skabt et
fundament, der skal bære
det danske samfund i de
næste 30-50 år. Skal vi
fortsat have en opgavefor-
deling på 3 niveauer: stat,
amter og kommuner - eller
udgør de respektive styrel-
ser et fjerde niveau??

Kan vi i fremtiden forde-
le opgavernes løsning, og
kontrol med samme, på
kun 2 niveauer, må det
være ensbetydende med, at
der skal ske en lang række
kommunesammenlægninger
i provinsen, hvor vi har ca.
120 kommuner med under
10.000 indbyggere.

Spørgsmålene er fortsat
flere end de umiddelbare
svar. Under alle omstæn-
digheder skal vi være op-
mærksomme på, at vi ikke
devaluerer den demokrati-
ske indflydelse fra borger-
ne ved at øge centraliserin-
gen på væsentlige områder. 

Borgernes engagement er
omvendt proportionalt med
afstanden til beslutningsta-
gerne!!!!!

Derfor er det vort håb, at
så mange af vore mange
medlemmer som muligt
deltager i debatten for at
sikre en bæredygtig løs-
ning. Kontakt din lokale
formand for yderligere in-
formation.

Fortsat god arbejdslyst
og rigtig god sommer!

Af Lars Stolshøj, amtsformand,Venstre i Københavns Amt

terne etableret Amtsråds-
foreningen. Her er der også
etableret en forvaltning, der
understøtter Amtsrådsfore-
ningens sundhedsudvalg og
bestyrelse, ligesom alle
overenskomster her for-
handles med de respektive
personaleorganisationer.

Oven i denne infrastruk-
tur findes der så alle de
patientforeninger og ældre-
råd, der som interesseorga-
nisationer prøver at påvir-
ke politikerne mest muligt. 

Hermed er der skabt en
bane, som er utrolig inter-
essant for medierne. Syge-
hushistorier fra dagligda-
gen med folketingspoliti-
kere, der lover hvad som
helst, og febrilske forsvars-
taler fra sygehuspolitiker-
ne, der har et ansvar i deres

fritid og samtidig altid har
for lidt penge at gøre godt
med.

Hele vort demokratiske
system på sygehusområdet
er opbygget som et uigen-
nemsigtigt net af aktører,
hvor den enkelte patient og
den enkelte medarbejder let
bliver væk.

Mere end 8 års arbejde i
sygehusudvalget har over-
bevist mig om, at tiden er
inde til at give sygehusene
langt større frihed – inden
for rammer, der alene sty-
res af, hvad der er bedst for
borgerne, og som sætter fo-
kus på ledelsesansvaret på
det enkelte sygehus. Hvil-
ke scenarier der kan være
relevante at kikke på, er op
til strukturkommissionen.
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2003
28. maj Debatmøde: Hvad kan Danmark lære af USA?

Kl. 16.00 i Venstres gruppeværelse på Christiansborg
Se annoncen side 10

3. juni EU-opstillingsmøde i Københavns Amt
Kl. 19.00 i Stengård Kirkes Multisal, Gl. Mosevej 250, Lyngby.
Se annoncen side 2.

5. juni Grundlovsmøde på ”Bjerget” med Ellen Trane Nørby
Kl. 12.30 i Kystagerparken i Hvidovre
Se annoncen side 5.

5. juni Grundlovsmøde på Landbohøjskolen
med Svend Erik Hovmand, den valgte EP kandidat for 
Frederiksberg og Martin Geertsen.
Kl. 14.00 på Landbohøjskolen (hovedindgangen), Frederiksberg
Se annoncen side 5.

5. juni Grundlovsmøde på Edelgave
med Søren Pind, Jesper Bach og Ellen Trane Nørby.
Kl. 14.00 – 16.00 på Edelgave i Ledøje-Smørrum.
Se annoncen side 5.

5. juni Grundlovsmøde på Carlsminde
med Lars Løkke Rasmussen og Flemming Oppfeldt
Kl. 15.30 på Søllerødvej 30, Søllerød
Se annoncen side 5.

4. juli Fest i Rebild Bakker
Tilmelding til fælles bustransport nødvendig.
Se annoncen side 4.

25. august Mød Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
Kl. 19.00 – 21.30 i Islands Brygges kulturhus ”Gimle”, 
Islends Brygge 18.
Se annoncen side 8.

21. august Deadline for taburetten nr. 4 – september 2003

1. september Det danske Sundhedsvæsen, 
debat med Hans Andersen, MF(V)
Kl. 19.30 – 21.30 på Christiansborg i Venstres gruppeværelse.
Tilmelding senest den 27. august kl. 10.00.
Se annoncen side 8

9. september taburetten udsendes fra Københavns Postcenter

Plus og minus 
ved borgerlig politik

Hvor er det dog træls, at ju-
stitsministeren er gået hen og
blevet 100 procent radikal i
spørgsmålet om lovliggørel-
se af gældende hastigheder.
Før valget skulle vi endelig
glæde os til højere fart-
grænser, plus 20 procent,
men efter valget var motor-
vejene pludselig ikke teknisk
parate og nu måske alligevel
– på nogle strækninger –
snart eller senere. 

Ikke parat?? Hvad har mi-
nisteren gang i – eller rettere
sagt ikke gang i? Hvad er det
nu lige, der ikke er parat, om
jeg må spørge? I Tyskland,
hvor der er fri hastighed på
motorvejen, kører man sta-
dig på betonelementer og på
brostensbelagte afkørsler, der
er så korte og drejer så
skarpt, at man gør bedst i at
have trænet håndbremseven-
dinger, inden turen går syd-
over. Er problemet måske, at
den brandskattede gamle
danske bilpark er i en så yn-
kelig stand, at danske motor-
veje ikke må bue for meget?
Eller har justitsministeren en
skjult dagsorden? Måske vil
ministeren i virkeligheden
sænke hastighedsgrænserne
med 99 procent, så tålelige

stuearrestanter ikke kan nå til
Langbortistan før politiet op-
dager, at de er flygtet. Den
løsning ville også tage pres-
set af fængselsvæsnet, hvis
de fængselsdømte må starte
afsoningen, når de kører
hjemmefra. Halvdelen er al-
ligevel på fri fod, og de gør
næppe mer skade i en bil på
motorvejen.

Der skulle en udspekuleret
knibtagsmanøvre til, før ju-

stitsministeren blev udsat for
tilstrækkeligt ministerkolle-
gialt gruppepres. Først efter,
at regeringschefen personligt
har dikteret ministerbilerne
væk fra ydersporet, men fast-
holdt kravet om punktlig mø-
destart, ser der langsomt ud
til at ske noget i sagen. Men
langsom fremdrift er ikke
godt nok – der skal mere fart
på! Og i den forbindelse ville
det være helt perfekt, hvis
Per Stig samtidig lige ville
tage en kammeratlig samtale
med Lene, og forklare hende
om de negative sider ved fo-
tofælder.

Og så er der lige 
Irak-krigen
I første omgang lød melding
”Danmark sender Sælen i
krig” mest som en sag for dy-
reværnsforeningerne, men det
skulle vise sig meget værre.
Hvad tænker Danmark dog
på? At sende en ubåd til en
ørkenkrig. Det er ikke så un-
derligt, at den gamle stålcigar
fik motorhavari under de for-
hold. Måske skulle en eller
anden sætte en stopper for
Forsvarsudvalgets studieture
til Christiania, inden det går
helt galt!!!

Af Brokkeren


